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 تفریغ اللقاء التاسع من دورة شرح دلیل الطالب لنیل المطالب

 -حفظھ هللا-للشیخ محمد عبد الواحد 

السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ .... بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد ہلل رب العالمین والصالة والسالم على 

عبده  اً وحده ال شریك لھ وأشھد أن سیدنا محمد, وأشھد أن ال إلھ إال هللا على آلھ وصحبھ أجمعینو نبینا محمد

 ورسولھ صلى هللا علیھ وسلم,

 أما بعد ... 

ف انتظرت بعض الوقت حتى یفتح اإلخوة في برنامج الزووم یعني حتى یفتحوا المایك یسمعونني منھ ولكن (

كثر ال یضیع الوقت أحتى  الصوت یبدو لم یصل إلیھم بعد ... ف أبدأ ھنا ال بأس إلى أن یفتح الصوت عندھم

ھل الصوت  ..تح؟من ھذا .. أبلغوا األخ المتابعون اآلن أبلغوا األخ ألني راسلتھ أبلغوه أن یفتح المایك .. ھل فُ 

 مسموع بالنسبة لإلخوة ھناك؟ .. نبدأ اآلن إن شاء هللا)

مد وعلى آلھ وصحبھ بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد ہلل رب العالمین وصلى هللا وسلم وبارك على نبینا مح

عبده ورسولھ صلى هللا علیھ وسلم,  اً , وأشھد أن ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ وأشھد أن سیدنا محمدأجمعین

متن دلیل الطالب للعالمة شرح الم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ وحیاكم هللا إلى ھذا الدرس من سالفأما بعد .. 

 تعالى في فقھ السادة الحنابلة حیث انتھى بنا الشرح إلى قول عي بن یوسف الكرمي رحمھ هللامر الشیخ

ویتكلم أیضاً على مبطالت الغسل  المؤلف رحمھ هللا باب ما یوجب الغسل یعني یتكلم في ھذا الباب على

شروطھ وفروضھ وسننھ یعني كل ما یتعلق بالغسل .... (الیوم حالة استثناء یعني أنا ما أحب أن أشرب شیئاً 

 ) رس و لكن الیوم استثناء بسبب أني قادم من السفر ولم أنم نوماً كافیاً في الد

ھنا عبر بما یوجب الغسل وفي الوضوء عبر بنواقض قال المؤلف رحمھ هللا تعالى: باب ما یوجب الغسل 

و الُغسل بالضم اسم مصدر بمعنى  الوضوء والمعنى واحد ولكنھ تفنن في العبارة من باب التنویع یعني

ستحب ُغسل الجمعة یعنى اإلغتسال للجمعة, اإلغتسال, یقال ُغسل بمعنى اغتسال علیھ ُغسل الجمعة مثالً یُ 

علیھ ُغسل جنابة یعني اإلغتسال للجنابة, وكذلك أیضاً یطلق على الماء الذي یُغتسل بھ. وبالفتح َغسل ھو 

قال َغَسَل یدیھ َغسالً أو َغَسَل جسمھ َغسالً. وبالكسر ِغسل ما یُغسل بھ الرأس من مصدر َغَسَل, َغَسَل َغسالً, یُ 

ما إلى ذلك مما یوضع في الرأس یسمى ِغسالً. و بعض أنواع النباتات التي تستعمل في ذلك أو الدھون أو 

, مخصوصوجھ  اصطالح الفقھاء ھنا استعمال ماء طھور مباح في جمیع بدنھ علىالمراد بھ ھنا الُغسل في 
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ألنھ ھذا مشترك البد في رفع الحدث من ماء طھور فال یصلح أو في الوضوء قلنا استعمال ماء طھور مباح 

نحوه من أنواع شرح, مباح فال یصح بالمغصوب و فال یصح رفع الحدث بماء طاھر كما عرفنا في أول ال

جمیع بدنھ, في الوضوء قلنا في األعضاء  المیاه المحرمة, ھنا استعمال الماء ھذا الماء الطھور المباح في

األربعة التي ذكرھا هللا تعالى في آیة سورة المائدة أما ھنا ففي جمیع البدن على وجھ مخصوص یأتي بیانھ إن 

 شاء هللا.

وھذا لف رحمھ هللا تعالى سبعة ي ما یوجب الُغسل سبعة, عدھا المؤوھو یعنالموجبات سبعة قال وھو سبعة, 

متن ألن احنا عرفنا أن الكتاب ھذا مختصر للمنتھى المنتھى, تبع فیھ كتاب المنتھى العد الذي عده بھ تبع فیھ 

وھذا العد الذي عده المؤلف رحمھ هللا وتبع فیھ  أو من المنتھى فعد النواقض أو الموجبات للغسل سبعةً 

 ستة فالشیخ منصور البھوتي رحمھ هللا لما المنتھى ال یعرف عن بقیة األصحاب ولھذا تجد في الروض مثالً 

جاء في شرح المنتھى ما الذي حصل ھم یذكرون أن یوجب الغسل أمران متعلقان بالمني انتقال المني 

ھنا الناقض أو الموجب األول انتقال المني الثاني  ال المني وعندنا خروج المني الحظوخروجھ, عندنا انتق

ھو إذا انتقل المني ولم یخرج یجب الغسل عندنا فإذا خرج بعده بعد الغسل  خروجھ من مخرجھ ولو دماً, طیب

ال یغتسل مرة ثانیة, الخروج یلزم منھ االنتقال,خروج المني یلزم منھ االنتقال, فالشیخ منصور البھوتي رحمھ 

ي یعني بعد هللا في شرح المنتھى قال في عده الخروج بعد االنتقال موجباً نظر, في عده الخروج خروج المن

االنتفال یعني بعد أن ذكر االنتقال موجباً عد الخروج موجباً نظٌر واضح فیھ نظٌر واضح لیھ؟ قال إذ الغسل 

قة في یواجب باالنتقال ال بالخروج على المذھب فالذي أوجب الغسل ھو االنتقال و لیس الخروج, وھذه الطر

ل البھوتي في شرح المنتھى, انفرد بھا المصنف بات انفرد بھا المصنف عن األصحاب, ھكذا یقوعد الموج

یعني بن النجار في المنتھى, ف كأن البھوتي یغلطھ أو یعترض علیھ ولكن البھوتي رحمة هللا علیھ رجل 

منصور دائماً یعترض ي إذا قرأت في الكتب تجد الشیخ ھادئ النفس یعترض اعتراضات ھادئة دائماً تجد یعن

 ارات شدیدة.بعبارة ناعمة ال یستعمل عب

قال الشیخ عثمان رحمھ هللا تعالى عثمان بن قائد في الحاشیة حاشیة المنتھى, ویمكن أن یجاب عن ما فعلھ بن 

النجار وھنا طبعاً ما یقال في حق المنتھى سیقال ھنا ألنھ ھو سار على طریقة المنتھى في عد الموجبات, قال 

سواء خرج أو لم یخرج كما یدل علیھ إذا أحس الشخص بھ ویمكن أن یجاب بأن االنتقال إنما یكون موجباً 

كالم االقناع, االقناع قال وإن أحس بانتقال المني فحبسھ فلم یخرج وجب الغسل كخروجھ, الحظ أن عبارة 

االقناع ایھ وإن أحس بانتقال المني أحس فأناطھ باإلحساس, لھذا یقول الشیخ عثمان یمكن أن یجاب بأن 

ن موجباً إذا أحس الشخص بھ أي بالمني بانتقالھ سواء خرج أو لم یخرج و أما خروجھ من االنتقال إنما یكو
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تقال كأن یكون نائماً مثالً مخرجھ إنما یكون موجباً إذا لم یحس باالنتقال ألن قد ال یشعر اإلنسان بھذا االن

خرج من غیر مخرجھ لم یجب قظ وقد وجد منیاً خرج ال یشعر بانتقالھ, بدلیل تصریح األصحاب بأنھ إذا فیستی

الغسل إذا خرج المني من غیر مخرجھ یعني خرج مثالً من أي جزء من البدن لكون اإلنسان حصل عنده 

لم یجب الغسل, وھذا ال یمكن مع إحساسھ باالنتقال لئال یتناقض كالمھم فكل واحد من انسداد أو ما إلى ذلك 

صنف أشار بصنیعھ إلى ھذا التحقیق ي عنھ صاحبھ و الماالنتقال والخروج من المخرج موجب مستقل ال یغن

فتدبر, وھذا یندفع بھ أیضاً ما استشكلھ اللبدي في حاشیتھ فالیراجع. إذاً الشیخ عثمان یقول أن صنیع بن النجار 

وھنا أیضاً مرعي رحمھ هللا تبع بن النجار یقول أن ھذا الصنیع تحقیق ھو صحیح انفرد عن بقیة األصحاب 

طریقة العد ولكنھ أشار إلى تحقیق متین وھو أننا نعتبر االنتقال موجباً إذا أحس اإلنسان بھ و أما إذا خرج في 

المني من مخرجھ بدون أن یشعر اإلنسان بھ فإنھ سیجب علیھ الغسل ولكنھ ھنا ال یشعر باالنتقال فھو یشیر 

فبھذا  حساس سیكون الحكم منوطاً بالخروج.إلإلى حالتین, حالة اإلحساس سننیط الحكم باالنتقال, حالة عدم ا

یندفع اإلشكال الذي أورده الشیخ منصور. الحظ أیضاً أن الشیخ عثمان یجیب عن إشكال الشیخ منصور بدون 

یعني بدون لغط المسألة سھلة والشیخ عثمان شیخ مشایخھ الشیخ منصور شیخ مشایخھ یعني عثمان بن قائد 

البھوتي فھذا جده في العلم مش أبوه جده فیعاملھ معاملة اإلحترام والتقدیر حتى  تلمیذ الخلوتي الذي ھو تلمیذ

یفھم وأما مع الذي  لو كان سیجیب عنھ إشكالھ وھكذا شأن أھل العلم حین یتكلمون في مسائل الفقھ مع من

 فیضرب على أم رأسھ حتى یتأدب.دون أن یكون من أھل الصنعة دخل بالعرض ب

بھ موجب ھذا الغسل سبعة, وھو سبعة أي ما یوجب الغسل أحدھا انتقال المني, فلو أحس قال رحمھ هللا وموج

بانتقالھ, شوف مرعي أیضاً یشیر إشارة لطیفة إلى ھذا العد یعني ھو یقول الذي یوجبھ انتقال المني یعني 

ي بمجرد إنھ انتقال ایھ من صلب الرجل وترائب المرأة فیجب الغسل بمجرد إحساس اإلنسان بانتقال المن

بالخروج, إذا قلنا مثالً إن البلوغ یحس بانتقال المني حتى لو لم یخرج یجب الغسل, ویحصل بھ ما یحصل 

یكون بخروج المني فكذلك یكون بانتقالھ و كذلك الفطر في نھار رمضان یحصل بانتقال المني ولو لم یخرج 

إذا قالوا یفسد الصوم بخروج المني بسبب االحتالم إذا انتقل بفعل تعمده اإلنسان یعني إذا قالوا مثالً یجب 

وكذلك الكفارة وجوب  ,طیب إذا انتقل ولم یخرج أیضاً قد أفطر یعني إذا یترتب علیھ ما یترتب على الخروج

الكفارة فیما یتعلق بالحج إذا كان عن مباشرة مثالً, فكل ما ثبت للخروج فإنھ یثبت لالنتقال, وكذلك انتقال 

ال الشیخ تقي الدین بن تیمیة شیخ اإلسالم رحمھ هللا یقول وكذلك انتقال الحیض فإذا أحست الحیض كما ق

المرأة بانتقال حیضھا ولو لم یخرج ترتبت علیھ األحكام التي تترتب على الخروج فتمتنع من الصالة وال 

 یجامعھا زوجھا ویحرم علیھ ما یحرم على من خرج دمھا.
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شارة حسنة إلى ھذا إلى ھذا التفریق الذي فرقھ صاحب المنتھى, إشارة حسنة الشیخ مرعي رحمھ هللا یشیر إ

إلى التفریق الذي فرقھ صاحب المنتھى فقال لھذا قال فلو أحس بانتقالھ فحبسھ أو انحبس بنفسھ یعني المھم أنھ 

یقل بھ إال  لم یخرج وجب الغسل لماذا لالنتقال ألن االنتقال ھو المناط وھذا من مفردات المذھب یعني لم

المذاھب قالوا أن العبرة بالخروج  بقیةالحنابلة من أصحاب المذاھب األربعة الحنابلة فقط ھم الذین قالوا بھذا 

إلجماع و إن كنتم جنباً او لیس باالنتقال, لماذاالحنابلة قالوا ھذا؟ قالوا ألن أصل الجنابة الجنابة توجب ب

ومع االنتقال باعد الماء محلھ إذاً ججكم باللغة أصل الجنابة ھي البعد فاطھروا نص اإلجماع, قالوا إذاً نحن نحا

 العبرة باالنتقال ولیس بالخروج, فھم فسروا الجنابة بانتقال الماء ولیس بخروجھ فقط.

فلم یخرج وجب الغسل فلو اغتسل لھ یعني لھذا االنتقال ثم خرج أي نفس المني  قال فلو أحس بانتقالھ فحبسھ

الذي اغتسل لھ لما انتقل بال لذة لم یعد الغسل و إنما یتوضأ فقط إذا أراد أن یفعل ما یجب لھ الوضوء, طبعاً 

فھنا یجب اً یتوضأ ألنھ خرج شئ من السبیلین احنا عرفنا أن إذا خرج شئ من السبیلین وجب الوضوء مطلق

علیھ الوضوء لكن ال یجب علیھ الغسل إذا كان نفس المني وقد خرج بدون شھوة أما إذا خرج بشھوة فھذا 

 یعتبر منیاً یوجب الغسل لیس الذي اغتسل لھ من قبل.

قال رحمھ هللا الثاني خروجھ من مخرجھ ولو دماً ویشترط أن یكون بلذة ما لم یكن نائماً ونحوه, خروجھ من 

ھ ھذا یحترز بھ عما لو ُضرب اإلنسان مثالً فخرج المني منھ أو حصل انسداد مثالً فخرج المني من مخرج

خروجھ من مخرجھ اي خروج مكان آخر غیر المخرج المعتاد فال یجب الغسل إذا خرج من غیر مخرجھ. 

شترط في ھذا المني من مخرجھ ولكن ھنا اشتراط قال ولو كان دما اي ولو كان لیس على صفة المني  وی

الموجب ان یكون بلذة اي ان یكون المني قد خرج بلذة  ویلزم من وجود اللذة ان یكون متدفقا الن بعضھم 

یقول دغقا بشھوة وبعضھم یقول لذة بغیر دفق  وال اشكال قال هللا تعالى خلق من ماء دافق فالبد ان یكون 

  متدفقا

  اللذه النھ ان كان بلذة فال بد ان یكون متدفقالكن ھذا الزم ولھذا یستغنى عن ذكر الدفق بذكر 

مالم یكن نائما ونحوه اي مالم یكن الذي خرج منھ المني نائما فال تشترط ھنا اللذة  وانما اللذة تشترط حال 

االستیقاظ فاذا خرج من االنسان ماء یشبھ المني بدون لذة  مثال برد او حصل عارض من العوارض فخرج 

لمني ولكنھ لیس بلذة وال شھوة ولیس ھناك تدفق فحینئذ نقول ال غسل علیك ولكن یجب منھ شیئ على صفة ا

الوضوءھذا حال االستیقاظ اما النائم فلو انھ خرج منھ مني ولكنھ لم یخرج متدفقا او لم یخرج بلذة فإنھ یجب 

فات المني المتعلقة علیھ الغسل مطلقا فمن نام فوجد في ثوبھ بلال وھذه مسألة مھمة فإن تحقق انھ مني بص
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برائحتھ أو ما الى ذلك فإنھ یغتسل منھ یجب علیھ الغسل وان تحقق انھ مذي غسلھ من غیر اغتسال النھ نجس 

فیغسلھ ویغسل ذكره وخصیتیھ ویتوضأ وان لم یتحقق انھ مني ام مذي وعنده اشتباه فھنا قال االصحاب ینظر 

شئ مما یستدعي الشھوة فإنھ یغتسل وجوبا ویطھر ایضا ما  في امره فان لم یتقدم نومھ مالعبة وال لمس وال

اصابھ الماء من بدنھ وثوبھ فھو یعامل معاملھ المني في وجوب الغسل ویعامل معاملة المذي في تطھیر الثیاب  

وان تقدم نومھ لمس او مباشرة فانھ ال یجب علیھ الغسل الن الظاھر انھ مذي ھذا كلھ ان لم یذكر احتالما اما 

  ا تذكر انھ احتلم فانھ یجب الغسل علیھاذ

قال الموجب الثالث من موجبات الغسل تغییب الحشفة وھي رأس الذكر والمراد بالحشفة ھنا الحشفة االصلیھ 

یعني اذا كان خنثى مثال  ال یدرى ھو رجل ام امرأه  فیجب علیھ الغسل بتغییب الحشفة ولھذا یعبر االصحاب 

  بتغییب الحشفة االصلیھ

ال تغییب الحشفة كلھا او قدرھا اذا كان مقطوع الحشفة بال حائل مثال وھذا بغض النظر عن انزال المني  ق

وھو الجماع الذي یوجب الغسل استقالال حتى ولو لم ینزل وھذا بال حائل النھ لو كان ھناك حائال فقد انتفى 

رجل امرأتھ بحائل ولم ینزل فال غسل علیھ  االلتقاء لحدیث النبي اذا التقى الختانین وجب الغسل فلو جامع ال

  ولو جامعھا بحائل فانزل وجب علیھ الغسل

واما في وطئ الحائض اذا جامع االنسان امرأتھ وھي حائض بحائل فانھم یوجبون علیھ الكفارة فھو اثم وعلیھ 

  الكفارة

 ما الفرق ؟

منوط بالتقاء الختانین فھنا لم یلتقي الختانان وانما الفرق النھم اوجبوا الكفارة واالثم الفرق انھ في الغسل االمر 

التقى الحائل بالختان مثلما تقول في  مس المصحف یجوز المس للمحدث بحائل  النك ھكذا لم تمسھ البشرة  

فالذي المس المصحف ھو الحائل  فلیس محرما فالحدیث اناط الحكم بالتقاء الختانین اذا التقى الختانین وجب 

یقل اذا جامع الرجل المرأه بل قال اذا التقى الختانین  وفي لفظ اخر اذا مس الختان الختان فقد  الغسل  ولم

  وجب الغسل

اما في الحیض فالمحرم ھو اتیان المرأة في فرجھا حال وجود ھذا الدم الذي ھو أذى والذي یحصل بحائل 

سالم رحمھ هللا  قال الن مع الحائل تختل وبدون حائل فال فرق ولھذا الشیخ مجد الدین ابن تیمیھ جد شیخ اال
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مظنھ داعیة االنزال والعبرة بھا اذن قال بال حائل این تغییبھا قال في الفرج فلو ان خنسا مشكال جامع خنثا 

  مشكال فال غسل على احدھما ما لم ینزل اي تغییب حشفة اصلیھ في فرج اصلي ھو المقصود

فیھ الحشفة دبرا وھذا ال یعني جواز الجماع في الدبر فانھ یوجب  ولو دبرا !اي ولو كان الفرج الذي غیبت

  الغسل ویكون زنا لو كان في فرج حرام

  ولو دبر لمیت او بھیمة او طیر اي لو كان الفرج الذي غیب فیھ الحشفة  فرج بھیمة او میت

  ھنا قال لكن ال یجب الغسل في ھذا الموجب اال على ابن عشر وبنت تسع

را في الفقھ یجامع مثلھ ویجامع مثلھا الذي یجامع مثلھ ھو ابن عشر سنین ھجریا و الذي یجامع یقولون كثی

مثلھا ھي بنت تسع سنین فما دون التسع ال یجامع مثلھا  وما دون العشر بالنسبة للذكور ال یجامع مثلھ  الن 

نین  كما تزوجت السیدة عائشھ ھنا تترتب احكام على ھذا التفریق ولذلك كانت تتزوج المرأه وھي بنت تسع س

  من النبي صلى هللا علیھ وسلم

فمن جامع وھو ابن ثمانیة سنوات ال یجب علیھ الغسل  ومن جامع بنتا عندھا ثماني سنوات ھنا ال یجب 

  الغسل علیھا ایضا  فال یلزمھما غسل للصالة

اال عند البلوغ  والصبي الذي لم یبلغ   وھنا قد یرد سؤال  ان كنتم تقررون معشر الحنابلة  ان الوجوب ال یكون

والبنت التي لم تبلغ  عشر سنوات وتسع سنوات ال یأثمان فكیف تقولون یجب على ابن عشر وبنت تسع  وال 

  یجب على من دون ذلك ؟

فقال اصحابنا معنى الوجوب ھنا في حق ھذا الصغیر وتلك الصغیرة  ان الغسل شرط لصحة صالتھ وطوافھ  

ھ الغسل اذن الوجوب ھنا لیس المراد منھ التـأثیم بتركھ النھ غیر مكلف  وانما المراد بھ ھنا الحكم مما یلزم ل

  الوضعي

وھنا استخدم الوجوب بانھ یتوقف علیھ صحة الصالة  فیجب لكي تصح صالتھ ان یتوضأ او ان یغتسل واالثم 

.. یأثم ولیّھُ .. اذا لم یُِعلمھ ولم یأْمره  لكن ھو ال یأثم .. فالوجوب في حقِھ  ھنا واقع على الولي ولیس الصبي

 . بمعنى : ان الُغسل او إن  الوضوء او ما الى ذلك .. شرط ٌ لصحة صالتِھ  ولیس بمعنى أنھ یأثم اذا لم یفعل

ثى ولو مرتداً  ( یعني  لو قال  }الرابع { .. اسالُم  الكافر  موجٌب من موجبات الغسل سواء كان ذكر او ان

   ( كان قد ارتّد عن االسالم ثُّم عاد  الیِھ عیاذاً  باہلل
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طبعاً اسالم الكافر ھذا ُمطلق ( یعني أطلق انھ موجٌب من موجبات الغسل فسواء حصل في ُكفرِه مایوجُب 

  ( .الُغسل أو ال

ما یوجب الُغسل من الموجبات االخرى   النھ ممكن أن یكون عندما ارتّد لم ینزل  منھ مني  لم یفعل شيء 

نقول ان اسالمھ یوجب علیھ الغسل لقول النبي صلى هللا علیھ وسلم بذلك ..  فاسالم الكافر موجب من 

موجبات الغسل  ولو لم یحصل في ُكفره ما یوجب الغسل  ولو اغتسل  في ُكفره مثال ذلك : ( جامع امرأتھ  

قول یجب علیك  الُغسل  العبرة ھنا باإلسالم ولیس بانھ قد حصل شيٌء اخر وھو كافر  ثم اغتسل  ..  واسلم  ن

 .  یوجب الغسل

اسالم الكافر  قال : ولو مرتداً  .. ظاھُر كالمھ  أنھ ولو كان ممیزاً  اللي ھو  بن سبع سنوات وبنت سبع 

ا ایضا انھ یصح سنوات  فلو اسلم طفل صغیر  عنده سبع سنوات  ھو طبعا یصح اسالمھ اوالً ذكروا ھذ

  اسالمھ  ( الُممیز ) بخالف الطفل  دون التمییز  فھو ال یعقل

الیوم مّر علیھ خبر ظریف  شیره الشیخ كمال المرزوقي ان بنت صغیرة   یعني طفلة اظاھر ( سنتین او 

ابوھا تالت سنین ) تردد اآلذان خلف المؤذن  لما یؤذن بصوت مرتفع في المیكروفونات  ابوھا كاتب منشور 

نصراني فیقول یمزح یعني مش عارفین نفھما  كیف نفھمھا انھم نصارى نسأل هللا ان یھدیھم لإلسالم . ھذه 

البنت الصغیرة بتقول اشھد ان ال الھ اال هللا  اشھد ان محمد رسول هللا بتقول زي المؤذن  ھل ھي مسلمة ؟  

یھا وامھا لكن لو انھا بنت سبع سنوات ونطقت الء ھي لیست مسلمة  طفلة دون السبع سنوات  ھي على دین اب

الشھادتین فھي مسلمة یُحكم باسالمھا  یحكم باسالم الممیز فلو كان ممیزا واسلم یجب علیھ الغسل ولو لم یوجد 

في كفره مایوجب الغسل لماذا ؟ الن قیس بن عاصم لما اسلم امره النبي صلى هللا علیھ وسلم  ان یغتسل بماٍء 

 . للوجوبوسدر واالمر 

قال اصحابنا : یُستحب لھ القاء شعره بمعنى ان یحلق رأسھ قال االمام احمد ویغسل ثیابھ فالرجل یحلق شعر 

 . رأسھ  ھذا للرجل اما االنثى ال تحلق  اما االبط والعانة فیستحب  مطلقا للرجل والمرأة

  الخامس خروج دم  الحیض

یض والنفاس  ان تغتسل  المرأة  وال خالف بوجوب الُغسل السادس خروج دم النفاس .. فیجب بخروج دم الح

  بھما ھذا باالجمااع
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فیجب بالخروج  الحظ ھنا انھ  قالك (خروج ) فأناط الحكم بالخروج ولیس باالنقطاع  فیجب بالخروج اومال 

  االنقطاع ایھ ؟

ا یوجبھا  من شروط الوضوء االنقطاع  شرط لصحة الُغسل  الن احنا  قلنا انھ من شروط الطھارة ان ینقطع م

  ان ینقطع

الحدث  من شروط الغسل ان ینقطع الحدث فیمنفعش تغتسل وھي حائض ھو وجب علیھا الغسل لما نزل الدم 

 . ولكن ال یصح منھا الغسل اال اذا انقطع  دم الحیض ودم النفاس

اع شرط شوف تدقیق فیجب بالخروج  ولھذا قال خروج دم الحیض خروج دم النفاس ولیس انقطاع النقط

الفقھاء كیف یكون لھذا لو ماتت او مات مثالً شخص شھید المعركة شھید المعركة عندنا ال یُغّسل لكن لووجب 

علیھ الُغسل لسبٍب  قبل موتھ فیجب ان یُغسل كأن یكون جنبا وقتل في المعركة  لو كانت حائض وقتلت في 

  المعركة ھنا وجب علیھا الُغسل بالخروج

  لكن االنقطاع  شرط الحظ : 

 ــــــــ

ولھذا  لو ولدت  امرأةٌ والدة عاریة عن دم یعني ولدت ولم یخرج منھا دم ھي لیست نفساء ال یجب علیھا 

 . الغسل ولھذا قال في الزاد  ال والدة عاریة عن دم فال غسل بھا والولد طاھر

لُغسل وان لم یخرج  یعني حتى قبل خروجھ ونبھنا الى ان االنتقال  انتقال الحیض وانتقال النفاس  یوجب ا

  یعني

  ھنا الشیخ بن ِعوض رحمھ هللا  یعلق تعلیقاً جمیالً . على قول المؤلف خروج  دم الحیض خروج دم النفاس

قال :  خروج الحیض  اي دم الحیض ولم یقل  دم الحیض وھذا یُبین ان فیھ اشكال في النسخة  .. النسخة التي 

بوعة  فیھا  خروج دم الحیض  الشیخ بن ِعوض بیقول  خروج  الحیض ولم یقل خروج عندي والنسخ المط

دم الحیض معناه ان النسخة التي یشرح منھا ولعلھا ھي الصحیحة   بقى  لیس فیھا دم فیھا خروج الحیض  

  لیھ طیب  ماوجھ التفریق؟

یض  من الترائب وجب الُغسل من غیر  قال النھ اراد بالخروج  شمولھ لالنتقال  فانھ بمجرد  انتقال دم الح

 . خروجھ  من شفریھما  كما تقدم وھو من المفردات . ایضا ھذا من المفردات كما انتقال المني من المفردات
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الن  النسخة التي أقرأ منھا  وأشرح منھا فیھا خروج دم الحیض فیھا ذكر دم  الشیخ بن عوض بیقول الء 

  الحیض  وھذا تنبیھ جید  من الشیخ بن عوض رحمھ هللا تعالىالنسخة  خروج الحیض مش خروج دم 

  السادس :خروج دم النفاس

السابع : الموت تعبدا  ایھ  بقى تعبدا اشمعنى  دي اللي  قال  فیھا تعبدا  ؟ الن الحاجات اللي فاتت ممكن یُعلل 

اذا قلتم تعبدا ؟  قالوا الن لو  ممكن یكون لھا مظنھ  لكن ھنا قال الموت  تعبدا  فمن  مات یجب ان یغسل  لم

كان عن حدث كیف وھو میت اصال  !  لن یرتفع  حدثھ فھذا تعبدا  فیجب تغسیل المیت المسلم طبعا المراد 

موت  المسلم ولو كان صغیراً ویُستثنى  لم یُشیر المؤلف الى استثناء لكن یستثنى  شھید المعركة والمقتول  

 ا ان شاء هللا في  الجنائز .ــــــــــــــــــــــــظلماً فال یُغسالن .  ویأتي ھذ

  شروط الغسل سبعة  ( یعني شروط صحة الغسل  سبعة ) فال یصح الغسل اال باستفاء ھذه الشروط

االول : انقطاع ما یوجبھ  وده اشارنا الیھ عندما شرحنا  ( الحیض والنفاس )  الزم ان ینقطع ما یوجبھ  الن 

حدث والحدث  موجود  فال یصح الغسل  من الجماع حال الجمال واحد كدة حال االیالج كیف تغتسل  بسبب 

صبوا علیھ میھ  ونوى الُغسل  مینفعش  النك مازلت في الحدث  او امرأة حائض  واغتسلت من الحیض  

   ھمینفعش  لكن لو اغتسلت من الجنابة  ینفع  النھ حدث اخر ویُخفف عنھا الحدث  طیب  انقطاع مایوجب

و النیة عرفنا ان النیة شرط  لجمیع االحداث  ولھذا البد ان ینوي  یقصد بقلبِھ ویستحب  التلفظ سراً  رفع 

الحدث االكبر یقول نویت رفع الحدث االكبر  او استباحة الصالة ونحوھا  مما ال یُباح اال برفع الحدث االكبر 

سل الحیض ونحوه لیجامعھا زوجھا  قلنا ال تُغسل قھراً  وذكرنا  انھ یُستثنى من ذلك المسلمة  الممتنعة من غُ 

ذكرنا ھذا في الوضوء وكذلك أیضا الكتابیة  الیھودیة والنصرانیة  اذا طھرت من الحیض  او النفاس ھنا 

 . تسقط النیة في حقھا  حتى یجامعھا زوجھا  وذكرنا ایضا المجنونة  المسلمة  وغیر ھذا

لصحة الغسل فال یصح الغسل  من كافر  والعقل فال یصح الغسل من مجنون  قال واالسالم  فاالسالم  شرط 

والتمییز فال یصح الغسل ممن دون سبع سنوات  ال تصح غسلھ وال وضوءه وال صالتھ  ھو غیر معتبر 

اصال  نیتھ غیر معتبره التمییز شرط للنیة  كمان كما ذكرناھا من قبل  والماء الطھور المباح فال یصح الغسل  

بماٍء طاھر او نجس  وال یصح الغسل بماء طھور محرم  كالماء  المغصوب وسبق ھذا  وھذا من مفردات 

المذھب  فاالباحھ من  من مفردات المذھب اشتراط االباحھ من مفردات المذھب  وازالة  مایمنع وصولھ  
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ھذا  ایضا  ولكن قلنا في  ازالة مایمنع وصول الماء الى البشرة اللي ھي الجسم كلھ ھنا  في الوضوء ذكرنا

  االعضاء االربعة  اعضاء الوضوء لكن في الغسل جمیع اعضاء  البدن

ف اذا كان مثال فیھ عجین او صبغ او مانكیر  على اظافر المرأة  فال یصح غسلھا اال   ان تزیل ھذا  وال 

 .  تصح صالتھا بناء على ھذا

لبشرة وھذا تنبیھ مھم و كثیرآ ما أسأل عنھ في اآلسك   لكن اذا اغتسل وحصل مانع   من وصول الماء الى ا

مراراً وتكرارا  یاشیخ انا اغتسلت وبعد ماصلیت  فوجئن انني على اظافري مانكیر  اعمل ایھ ؟ والصلوات 

 اللي صلتھا اعمل فیھا ایھ ؟

ي لیس من شروط ھي اغتسلت، غسلت بدنھا كلھ األصحاب قالوا ان الغسل ال تشترط فیھ الموااله ال یجب یعن

الغسل المواله بخالف الوضوء الوضوء البد فیھ من مواله اللي ھي اال یؤخر غسل عضو حتى ینشف الذي 

قبلھ فھنا اغتسلِت و غسلتي بدنِك كلھ و بقي حائٌل على األظافر و كذلك الحائل في اي مكان في الجسم ھذا 

لقدر و ان تغسلي ھذا الذي تحت المناكیر و الذي لم سواء لكن المثال االن على المناكیر فیجب ان تزیلي ھذا ا

یصلھ الماء بنیة و تسمیة ھتنوي ھتقولي نویت رفع الحدث األكبر عن ھذا الجزء یعني او نویت الغسل 

للصالة و نحو ذلك و تسمیة تقولي ایضا بسم هللا ھذا ان فات زمن طویل اما اذا لم یكن الزمن طویال یعني 

تي البتاع ده فازلتیھ فال اشكال من غیر نیھ و ال تسمیھ اغسلیھ مرة ثانیھ لكن ان فات اول ما خلصتي غسل لقی

زمن طویل فحین اٍذ نقول البد من نیة و تسمیة بس مش الزم بقى تعیدي الغسل كلھ فقط اغسلي ھذا المكان 

تعیدي الغسل كلھ اما الوضوء فسیعاد ھتتوضي و تعیدي الصاله ایضا لو كنت صلیتي لكن كالمنا في ان الزم 

ال الغسل یصح بدون موااله یعني ممكن اغتسل بعد العشاء مثال شخص جنب بعد العشاء یغسل النصف 

السفلي و لما یصحى الفجر یغسل النصف العلوي ینفع مفیش مشكلھ بس بنیة و تسمیة ففوات المواالة ال یؤثر 

سھوا مثل الوضوء و ھنا مسألة مھمة قلت في صحة الغسل ھذه مسألة مھمة ، قال وواجبھ التسمیة و تسقط 

لكم زمان و احنا صغیرین ان التسمیة واجبة في الوضوء و قلت لكم ایضا زمان و احنا صغیرین لو تفتكروا 

ان في قیاس في العبادات لما كنا بنتكلم عن النیھ و ان النیھ محلھا القلب و یستحب التلفظ بھا سرا و دلیل 

في تلفظ النبي علیھ الصالة و السالم في الحج و انا نصصت على ان العبادات  األصحاب القیاس على النیة

فیھا قیاس الن في بعض الناس بیطلق اطالق غیر علمي بیقولك ال قیاس في العبادات یا اخي بس اھدئ و 

ي افھم و ال تقل كالما عشوائیا ھنا یقول لك التسمیة واجبة في الغسل لماذا؟ عندك نص ؟ ال معندیش عند

قیاس على الوضوء كما انھا وجبت في الوضوء بالنص (اعني بالنص ھنا الحدیث یعني و لیس النص الذي ال 
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یحتمل اال معنا واحدا ال ولكن النص اللي ھو قول النبي علیھ الصالة و السالم ) " ال وضوء لمن لم یذكر اسم 

الحقا ان من واجبات التیمم التسمیة و قد  هللا علیھ " قالوا فالغسل مثلھ قیاس و كذلك التیمم و سنصل الیھ

عرفنا الفرق بین الواجب و الفرض في الوضوء فكذلك ھنا و لھذا قال وواجبھ التسمیة قیاسا على الوضوء و 

تسقط سھوا كما انھا تسقط سھوا ایضا في الوضوء نفس الحكم فھي لیست فرضا النھا تسقط سھوا بخالف 

و لھذا بعض الناس لما یكون متعالم كده و یجیلك واحد كان جي یختبر في الفروض ال تسقط سھوا ھذا الفرق 

المذھب الحنبلي فیقول انھ قرأ كذا و كذا و حفظ كذا و كذا و شایف نفسھ مخلص الدنیا طیب تعالى نسألك 

سؤال في الطھارة ، ما حكم التسمیة في الوضوء ؟ فقال فرض ،ال لیست فرضا ، طیب سنھ ، ال لیست سنھ ال 

فرض و ال سنھ ھي واجبھ فھو ال یعرف الفرق بین الفرض و السنة في الوضوء و تسقط سھوا و فرضھ اي 

فروض الوضوء ان یعم بالماء جمیع بدنھ ال یستثنى من ذلك شیئ و داخل فمھ و انفھ حتى ما یظھر من فرج 

یس داخل الفرج ال یجب ان المرأة عند القعود لحاجتھا من بول و غائط  فھذا فرض ان یغسل جمیع البدن و ل

تغسل داخل الفرج و لكن تغسل ما یظھر عند قعودھا لحاجتھا و حتى باطن شعرھا یعني ھذا عطف على حتى 

األولى (حتى ما یظھر و حتى باطن) بواطن الشعر و ھي البشرة او اصول الشعر و ھذا یشمل الذكر و االنثى 

خفیفا احنا قلنا في الوضوء یجب تخلیل الشعر الخفیف ام  یجب في الغسل ان تغسل باطن الشعر كثیفا كان او

الكثیف فیستحب اما في الغسل فمطلقا یجب ان توصل الماء الى البشره سواء في اللحیة او الشعر و ایضا 

المرأه و ھذا یا جماعھ من األمور التي فیھا تسائل كثیر لألسف فیقوم بصب الماء و خالص و لكن یجب ان 

بشرة الرأس و كذلك شعور البدن البد في الغسل و یجب نقضھ اي ان تحل المرأة شعرھا ان  توصل الماء الى

كان مربوطا نقض ظفیرة الشعر و ما الى ذلك في الحیض و النفاس یعني في غسل الحیض و النفاس على 

لغسل فقط  تقدیر محذوف اللي ھو حذف المضاف و لیس المعنى ھنا نقضھ اثناء الحیض و النفاس انما اثناء ا

ال لجنابھ یعني یجب على المرأة ان تنقض ظفائر شعرھا و الشعر المربوط تنقض شعرھا في غسل الحیض و 

غسل النفاس ال في غسل الجنابھ لماذا ؟ قالوا الجنابة كثیرة على المرأة فیشق علیھا ان تنقض شعرھا و اما 

سنھ یأتیھا النفاس غالبا فمفیش مشكلھ انھا الحیض و النفاس فالحیض مره في الشھر عادة و النفاس كل كم 

تنقض في غسل الحیض و النفاس و اما الجنابة فیشق علیھا ذلك لكن طبعا عدم نقض الشعر لیس معناه انھا ال 

توصل الماء الى جمیع الشعور و الى البشره فیجب ان توصلیھ و لكن لیس الزما ان تنقضیھ فمش معناه ان 

نابة ال توصل الماء لباطن الشعر ال بل یجب ان توصلھ الى باطن الشعر و لكن ال المرأه و ھي تغتسل من الج

یجب النقض كالمنا في قدر و ھو نقض الظفائر نقض الظفائر واجب و ھذا من مفردات المتن نقض الظفائر 

واجب عند الحنابلھ بل واجب زیادة عن ایصال الماء حتى لو وصل الماء الى باطن الشعر برضو الزم 
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نقضي الظفائر في غسل الحیض و النفاس فھو واجب مستقل ، و یجب نقضھ في الحیض و النفاس ال لجنابھ ت

. 

مسألة مھمة قال : و یكفي الظن في االسباغ في اذا غلب على ظنك انك اغتسلت ووصل الماء الى جمیع البدن 

ل الماء الى البشره یكفي مش الزم فالحمد ہلل خالص یكفي الظن في االسباغ یعني االسباغ ھنا المراد بھ وصو

الیقین الن اعتبار الیقین حرج و مشقھ لكن ھنا تنبیھ مھم قال اصحابنا : یتفقد اصول شعره و منابتھ و 

غضاریف اذنیھ و تحت حلقھ و ابطیھ و عمق سرتھ و بین الیتیھ و طي ركبتیھ ھذه المغابن التي ال یصل الیھا 

في الغسل ، و استحب الموفق رحمھ هللا تخلیل اصول الشعر قبل افاضة الماء  الماء اال بتفقد البد ان تتفقدھا

 علیھا ده یأتینا في الغسل ان شاء هللا تعالى .

دلیل االصحاب على نقض الشعر للغسل للحیض و النفاس و لیس الجنابة حدیث عائشة رضي هللا عنھا ان 

خذي ماءِك و سدرِك و امتشطي " فاألصحاب قالوا :  النبي صلى هللا علیھ و سلم قال لھا : " اذا كنت حائضا

ال یكون المشط اال في شعر غیر مظفور فلو كان مظفور ما قال لھا امتشطي و في لفظ البخاري " انقضي 

شعرِك و امتشطي " فھذا یدل على وجوب نقض الشعر في غسل الحیض و النفاس اما الجنابة فال لنھا یشق 

حتالم و الجماع و ما الى ذلك فیسقط ھذا للمشقھ لكن ھذا من مفردات المذھب كما ھذا لتكررھا و كثرتھا باال

 عرفنا .

قال المؤلف رحمھ هللا : و یكفي الظن في االسالم ، و سننھ سنن الغسل احنا كده عرفنا الواجب في الغسل 

دھا لحاجتھا . سنن الصفة الواجبة ان تغسل بدنك كلھ حتى بواطن الشعر و ما یظھر من فرج المرأة عند قعو

الغسل قال : اوال الوضوء قبلھ و ھذا مستحب كما فعل النبي صلى هللا علیھ و سلم و ازالة ما لوثھ من أذى ان 

یزیل ما اصابھ من المني او الشیئ الذي خرج من اذى فیبدأ ینوي ثم یسمي ثم یغسل یدیھ ثالثا في أول الغسل 

الماء على رأسھ ثالثا و على بقیة جسده ثالثا یعني ثالث غرفات و ما لوثھ اي مما خرج من فرجھ و افراغھ 

و یروي رأسھ كل مره یعني كما فعل النبي علیھ الصالة و السالم یروي اصول شعره بالماء قالت میمونھ 

رضي هللا عنھا و ھي تصف غسل النبي علیھ الصالة و السالم :" ثم افرغ على راسھ ثالث حثیات اي 

جسده ثالثا " ، تثلیث الجسد مستحب لیس فیھ نص لیس فیھ حدیث لكنھ ایضا قیاس و ھذا  غرفات و على بقیة

ایضا یؤكد من ان ھناك قیاس في العبادات ، " و التیمن و المواالة ( و ھي سنة ھنا و لیست فرضا كما في 

الفصل فالبد ان الوضوء و ھي تتابع الغسل قبل جفاف ما تقدم غسلھ فان بقي من الجسد شیئ لم یغسل و طال 

یجدد نیة و تسمیة كما عرفنا ) و امرار الید على الجسد ( اي التدلیك و ھذا عندنا و عند الجمھور مستحب 
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خالفا للمالكیھ فھو عندھم فرض ) و اعادة غسل رجلیھ بمكان اخر (ھو غسل رجلیھ في اول الغسل عند 

في اخر الغسل اغسل مرة ثانیة استحبابا ال الوضوء كما قلنا ان الوضوء في اول الغسل مستحب فنقول لھ 

یجب علیھ كما فعل النبي صلى هللا علیھ و سلم النھ غسل رجلیھ مرة ثانیة و ھناك مستحبات اخرى و لكن 

 اختصر المؤلف و اقتصر على ھذا .

اما دلك ما  الخلواتي رحمھ هللا قال : ان امرار الید على الجسد (الدلك) ھذا مستحب فیما ال ینبو عنھ الماء و

ینبو عنھ الماء فھو یجب النھ من باب ما ال یتم الواجب اال بھ فھو واجب ھنا مفیش ترتیب ایضا في الغسل 

یعني ال یجب فیھ ترتیب لیس كالوضوء بل اذا غسلت قدمت الشق االیسر عن االیمن غسلت رجلك قبل ان 

ن تبدأ في غسل یدیك ثم ما لوثھ بالفرج و تغسل رأس فال اشكال في ذلك و لكن المستحب ھو ما ذكرناه ھو ا

ما لوثھ ثم یتوضأ ثم بعد ذلك یغسل رأسھ ثم یفیض الماء على الشق األیمن ثم األیسر و یغسل قدمیھ مكان اخر 

ده الصفھ المستحبھ و األكمل و لكنھ ال یجب ھذا الترتیب ، قال : و من نوى غسال مسنونا او واجبا اجزأ عن 

الحدثین ھذه مسألة متعلقة بالنیة یقول : ان نوى االنسان غسال مسنونا او واجبا اجزأ  االخر و ان نوى رفع

عن االخر لو ان شخصا علیھ غسل جنابھ في یوم الجمعھ غسل الجمعة مستحب و غسل الجنابة واجب ھو 

أ عن استیقظ في یوم الجمعھ و ھو جنب فعلیھ غسل جنابھ و یستحب لھ غسل الجمعھ فلو نوى المسنون اجز

الواجب لو اغتسل الجمعھ اجزأ عن الواجب او نوى الغسل الواجب اجزأ عن المسنون فمن نوى غسال 

مسنونا كغسل الجمعة و العید و ما الى ذلك اجزأه عن واجب و ارتفع حدثھ لكن البد ھنا ان یقید بالنسیان ان 

لھ المقصود من غسل الجمعھ لكنھ كان ناسیا للجنابة او نوى غسال واجبا اجزأه عن غسل الجمعھ فقد حصل 

اذا اغتسل مرتین فھو افضل ، قالوا : انما لكل امرئ ما نوى ، عندنا ثالثة أحوال لو انھ اغتسل غسلین فھذا 

افضل شیئ غسل الجنابھ ثم غسل الجمعة و لو انھ اغتسل بنیة یجمع بھا األمرین فھذا ایضا یحصل بیھ 

بي صلى هللا علیھ و سلم : " انما لكل امرئ ما نوى " فھو یقول نویت المطلوب و یثاب على ما نواه لقول الن

غسل الجنابة او رفع الحدث األكبر و غسل الجمعھ غسال واحدا ھذا یصح و تثاب على االثنین اما لو نوى 

واحدا فقط  یجزأ عن االخر الواجب یجزأ عن المسنون لكن لن تثاب اال على ما نویت و المسنون یجزأ عن 

 جب اذا كنت ناسیا و ھذا التقید النسیان من األشیاء التي نبھ علیھا الشیخ منصور رحمھ هللا تعالى الوا

و لھذا انظر الى ھذه المراتب اذا اغتسل ینوي الطھارتین من الحدثین اجزأ عنھما و ان نوى رفع الحدث و 

لى اخره اجزأ عنھما و یسقط اطلق او استباحة الصاله او امرا ال یباح الى بوضوء و غسل كمس المصحف ا

الترتیب و الموااله فھذه ثالثة احوال تجزأك عن النیة و تصلي بھذا الغسل ، اما لو نوى امرا ال یباح اال 

  بالغسل فقط لكنھ ال یشترط لھ الوضوء كقراءة القرآن قراءة دون مس المصحف
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 .أ القرآن؛ قِراءة ُمش مس ُمصحفإحنا عرفنا إّن الُمحِدث حدثًا أكبر ال بُّد لھُ أن یغتِسل لیقر

وُمش الِزم لیھ الوضوء كقِراءة القرآن، یعني امرأة مثًال طھُرت من  1فلو أنّھ نوى أمًرا یُباح بالغسل فقط

حیضھا، فقالت نویُت الُغسل ألقرأ القرآن، ِكده، مش نویت رفع الحدثین وال رفع الحدث وال أطلَقَت وال الغسل 

ت الغسل لقراءة القرآن، نقول لھا: ینفع تقرئي القرآن لكن علیِك وضوء لو عاوزة للّصالة، ال، بتقول نوی

 .تصلي، ال یُجِزئِك عن الوضوء

أو مثًال امرأة انقطع حیُضھا أو نِفاُسھا فاغتسلت لیُجاِمعھا زوُجھا؛ بالنّیة دي، نویت الغسل إلباحة الِجماع، 

س لیُجامعھا زوجھا. فنقول: ینفع یُجاِمعك، وارتفع حدثك األكبر، ألنّھ ال بُد من ُغسل بعد انقطاع الحیض والنِّفا

وینفع تقرئي القرآن، لكن ما ینفعش تصلّي بالُغسل ده، ألنّك لم تنوي رفع الحدثین، ولم تنوي أمًرا ال یُباُح إال 

 .بوضوٍء و ُغسل

 الُسؤال إلي بیتكّرر كثیًرا جّدا: ھل ُغسل الُجمعة یُجزئ عن الوضوء؟

الذي عن حدث، أّما لو أّن شخًصا اغتسل ُغسل الُجمعة لیس بالّصفة الُمستحبّة ولكن  2كالم في الُغسلأل، ال-

عّمم بدنَھُ ُكلّھ بدون وضوء، فما ینفعش یصلّي بالُغسل ده، ال بُّد من وضوء، بِخالِف ُغسِل الجنابة، حتّى لو ما 

دث األطلق أو الحدثین ولم یخصص الوضوء، نواش الوضوء، ولكنّھ نوى رفع الحدثین، لكنّھ نوى رفع الح

 .بل قال الحدثین؛ كّل ھذا یُجزئھُ كما عرفنا

 ”ویُسنُّ الوضوء بُمّد، وھُو ِرطٌل وثُلٌث بالِعراقي، وأوقِیتان وأربعة أسداس بالقُدِسي”ثّم قال:

غرام من الماء، ألنُّھ  510تقریبًا الوضوء یُسّن بُمّد؛ اللّي ھو ِملء الكفّین من الّرجل الُمعتدل الِخلقة، اللّي ھو 

غرام، والكیلو واللّتر في الماء سواء كما عرفنا، فلّما نقول الُغسل یكوُن بِصاع  40ھُو الّصاع: كیلوین و

 .، فیعني ُزجاجة ماء نصف لتر تتوضأ بھا، ھذا الُمستحب510والوضوء بُمّد، إًذا ُربع االثنین كیلو و أربِعین=

... واالغتساُل بصاع وھُو خمسةُ أرطاٍل وثُلٌث بالِعراقي، وعشُر أواٍق وُسبُعان بالقُدِسي، یُسنُّ الوضوء بُمدّ ”

 "ویُكَرهُ االسَراف، ال اإلسباُغ بدوِن ما ُذِكر

یعني فلو حصل اإلسباغ بأن غسل جسدهُ ُكلّھ بدون ھذا القدر؛ بأقل من ُمّد في الوضوء، أو بأقل من صاع في 

 .ئھُ وال كراھَةَ في ھذاالُغسل، فإن ذلك یُجزِ 
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یُباح أن یغتَِسل اإلنسان في المسجد ما لم یُؤِذ بالُغسل، فإن حصل  .. ویُباح الُغسُل في المسجِد ما لم یُؤِذ بھ"“

م، فإن خیَف ُكِره، وإن ُعلَِم  “.اإلیذاء بھذا الماء أو بُغسلِھ حُرم علیِھ ھذا وفي الحّمام إن أِمن الوقوَع في الُمحرَّ

 "حُرم

ما كان في … الحّمام لیس الُمراد بِھ دورة المیاه في ُعرفنا أو الخالء یعني، إنّما یُراد بھ ما كان یكون 

الماضي؛ الحّمامات العاّمة التي كان یغتِسُل فیھ النّاس، الحّمامات العاّمة ھذه یدُخل فیھا النّاس جمیعا، فُممِكن 

م، أِمن یعني لم یغلِب على ظنِّھ حتّى تنكِشُف العورات، فقال: یُباح الُغسُل في الحمّ  ام إن أِمن الوقوَع في الُمحرَّ

أنّھ سینظُر إلى عورة أو ینظَُر النّاُس إلى عورتِھ، ِعندهُ أمن أن یراهُ إلى أحٍد أو یرى أحًدا، العورات یعني، 

 .فھُنا یُباح، ُحكمھُ اإلباحة

د لكنَّھ یخاف، یخشى أن ینظر دي أحوال دخول الحّمام للُغسل. الحالة الثّانیة: أن یخ م، ھو ُمش ُمتأكِّ اف الُمحرَّ

أحٌد إلى عورتِھ أو ینظُر إلى عورِة أحد، فھنا نقول الُحكم ھو الكراھة، زحمة بأه وُممكن یعني یقولك وهللا مش 

أ آدي ضاِمن نفسي؛ ُممكن. فإن علِم، یعني تأّكد أنّھ سینظُر إلى عورة أو أّن أحًدا سیرى عورتَھ؛ حُرم. یب

م؛ وھُو النّظر إلى العورات أو أن  األحوال الثّالثة: إن أِمَن= أُبیح، وإن خاف ولم یتیقّن=ُكِره، وإن تیقّن الُمحرَّ

باحة؛ البِرك  ینظَُر أحٌد إلى عورتِھ= حُرَم علیھ ذلك. وھذا یعني ینطبق على الحّمامات، اللّي ھي حّمامات السِّ

 .یعني وما إلى ھذا

 "ٌل : في األغسال الُمستحبّة وھي ِستّة عشرفص“ ثُّم قال: 

األغسال الواِجبة عرفناھا، فیما یُوِجب الُغسل، ھُنا ِعندنا "فصٌل في األغسال الُمستحبّة وھي ِستة عشر ُغسال، 

سالم  آكُدھا" یعني أكثُرھا تأكیًدا،أھّمھا یعني؛ اللّي ھُو ُسنّة ُمؤكدة، "لِصالِة ُجمَعٍة في یوِمھا لذكٍر حضرھا" یا

على الكالم الجمیل، "آكُدھا لِصالِة ُجمَعٍة " الُغسل لصالة الُجمعة، " في یوِمھا" یعني في یوم الُجمعة، والیوم 

یبدأ بطلوِع الفجر، فما ینفعش قبل طلوع الفجر؛ ال یكوُن ُغسالً للُجمعة، " في یوِمھا" لِمن؟ " لذكٍر حضرھا" 

فُِھم من ھذا أّن الذََّكر إذا لم یحُضرھا فال یُسن لھُ الغسل وده مفھوم، ھذا ھو الذي یكون في حقِّھ االستحباب، ف

ألنّھُ أصًال بیغتِسل لصالِة الُجمعة ِمش لیوم الُجمعة؛ بل للّصالة، فلو أّن رُجالً ُمسافًِرا مثًال، لیس علیھ ُجمعة، 

لك أیًضا ال یجب علیھ الُجمعة، فال أو لو أّن رُجالً مریًضا لیس علیھ ُجمعة ألنّھ ال یذھب للُجمعة، والعبد كذ

یُستحبُّ الُغسُل في حقِّھم إنّما ھذا لذكٍر حضرھا. " في یوِمھا" أي من طلوع الفجر. " لذكٍر" أي فال یُستحبُّ 

للمرأٍة أن تغتِسل للُجمعة، ألّن األحادیث فیھا ِخطاب: من أتى ِمنُكم الُجمعة، طبًعا االستدالل ده فیھ شيء، ألنّھ 

 .صول بیقول: الخطاب للّذكور یشمل اإلناث، لكن ھكذا ذكروه في االستداللفي األ
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علیھ الّصالة -واألفضُل ِعند الُمضِي إلیھا وأن یكوُن عن ِجماع " ھكذا ذكر أصحابُنا لظاِھر قول النّبي  "

سیتِّضح ھذا یعني فیھ  : من غّسل واغتسل. إذن ال یُستحبُّ للمرأة إذا شِھدت الُجمعة أن تغتِسل. ِھنا بأه-والّسالم

 .نُقطة سأُبیِّن علیھا بعد قلیل، خلیكم معانا في موضوع المرأة دي اللّي ھُو ال یُستحبُّ لھا ُغسل الُجمعة

طیّب، إًذا ُغسُل الُجمعِة ُمستحّب، وھذا ھُو مذھب ُجمھُور الُعلماء، مذھب األئمة األربعة، وجمھور الُعلماء. 

:" ُغسُل الُجمعة واِجٌب -علیھ الّصالة والّسالم-عندي حدیث وھُو قول النّبي یجیلك واحد یقول لك: طب أنا 

على ُكلٍّ ُمحتلِم"، فكیف تُجیبون عن ھذا الحدیث؟ قالوا: وهللاِ نحُن نُجیب عن ھذا الحدیث بأِدلة منھا: قول 

مت، وَمن اغتسل فالُغسُل في الحدیث اآلخر:" من توضأ یوم الُجمعة فبِھا ونِع -علیھ الّصالة والّسالم-النّبي 

أفضل"، والحدیث ده وإن ضّعفھُ بعُض الُعلماء فقد صّححھُ آخرون، وأصًال التضعیف ال یعني عدم األخذ 

، ألنّھ قال:"  بالحدیث كما أشرنا إلى ذلك ِمراًرا، فھذا الحدیث یدلُّ على أنّھ ال یِجُب الُغسل،وإنّما ھُو ُمستحبٌّ

دخل المسِجد یوم الُجمعة وقد  -رضي هللاُ عنھُ -نِعمت". أیًضا ِعندنا أُن ُعثمان من توضأ یوم الُجمعة فبِھا و

تأّخر وُعمر بن الخطّاب واقِف على الِمنبر، فدخَل ُعثمان المسِجد فقال لھُ؛ سیّدنا ُعمر بیقول لسیدنا ُعثمان: أیّةَ 

یا أمیر المؤمنین ما زدُت على أن توضأت، ساعٍة ھذه؟ فقال وهللا یا أمیر ...یعني تأّخرت یعني، فقال لھ: وهللاِ 

یعني أنا انتبھت فتوضأت وِجئُت إلى المسجد ما ُكنتش مشغول بحاجة یعني، فقال لھُ ُعمر: والوضوُء أیًضا!، 

یعني كمان ما اغتسلتِش، ھُنا إنكار خفیف لیس إنكار ُمنكر، یعني من باب التّنبیھ على االستحباب، وفِعل 

دلیٌل على أنّھُ ال یرى الوجوب، وھذا فھُم الّصحابة، وفھُم الُخلفاء الّراشدین، وعدم  -نھرضي هللاُ ع-ُعثمان 

إنكار سیدنا ُعمر على سیدنا ُعثمان إنكار الُمنكر مع وجود الّصحابة جمیًعا بمشھٍد منھم ولم یعترض أحد، كلُّ 

ر أنَّ الُغسل ُمستحبّ   .ھذا یُقرِّ

یعني وھُم یُنظِّرون -لفظ واِجب، وبعض المشایخ الُمعاِصرین قالوا  طیّب، كیف تُجیب عن حدیث واِجب ده،

ُح لَك أن تقول: ُحكُم ُغسِل الُجمعِة -لھذه المسألة : لو أّن ُمؤلِّفًا كتب في متِن الفِقھ: ُغسُل الُجمعِة واِجب، ھل یصِّ

صُّ على أنَّھ واِجب وأنَت ُمستحّب وأنَت تشرح كالم الُمؤلِّف وتقول واجب...وھو یقول واِجب، یعني ھُو ین

تقوُل ُمستحّب؟ ھل یمُكن أن تحِمَل كالم الفُقھاء في الوجوب على االستحباب؟ فكذلك أیضا؛ وطبعا الجواب 

 تقولوا إّزاي االستحباب؟ على واِجب -والّسالم الّصالة علیھ- النّبي كالم نحِمل أن یُمكن یفأل، فكذلك ك

 االستحباب، ُمتأكِّد یعني واِجب إیھ؟ بیقولوا الشُّراح تِجد حتّى الحدیث، ُكتب في تنظُر لّما طبًعا ُمستحّب؟

 عندنا یعني، إّزاي: بیقول -هللا رحمھُم- الُمعاِصرین الِعلم أھل مشایخ أحد أو الُمعاِصر الّشیخ یقول؛ فالّشیخ

 ده االستحباب؟وهللا على تحِملھُ  كیف واِجب قال فقیھًا أنّ  لو واِجب،: یقول -والّسالم الّصالة علیھ- النّبي نّص،

 االصطالحي، الفقھي المعنى في الوجوب ھو الّشرع لسان في الوجوب كان لو جمیل كالم لكن جمیل، كالم
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 على یُطلقُ  الّشرع لِسان في فالواِجبُ  الّشرع، لِسان في الوجوب ھُو لیس الفُقھاء لِسان في الوجوب ولكنّ 

د الُمستحبّ   قول ِعندنا إحنا تنزیھًا، المكروه ھُو لیس الّشرع لِسان في المكروه أنّ  كما بینھُما، ُمشتَركٌ  فھو بتأكُّ

 والشِّرك الكبائر؛ أكبر ھي اللّي العظیمة الكبائر ذكرَ  أن بعد تعالى؛ هللا

نا الوالدین وعقوق  سیِّئُھ كان ذلك كلُّ :{ قال اآلیات ھذه آخر في قال اإلسراء سورة في وكذا، وكذا والقتل والزِّ

 حرام الّذنوب ھذه إن تقول ثُمّ  وتُفسِّره الكریم القُرآن تشرح كیف بأه أقول أنا ُممكن ھل ،} مكروھًا ربّك ِعند

 على تُطلق ھي الّشرع لِسان في الكراھة ألنّ  بتستھبل، ِكده إنتَ  مكروھة؟ أنّھا تعالى هللا من نصّ  ِعندي وأنا

 یعني باآلیة بیستدِّل اللّي على بتستھبل بقولوا طبًعا نقول؛ أیًضا فكذلك تنزیھًا، المكروهِ  على وتُطلَق الحرام

 على یُطلق الّشرع لِسان في الوجوب إنِّ  الّشیخ كالم على اإلجابة في ھُنا التّنظیر لكن الكراھة، على

 وكذلك أذكر، فیما البرّ  عبد ابن اإلمام عن فیھ ونقل -هللا رحمھُ - رجب بن الحافظ علیھ نبّھ وھذا الُمستحّب،

 لیس یعني للمندوب؛ قسیم فإنّھ الفُقھاء اصطالح في الوجوب بخالف المعنى، ھذا الّسلف بعض عن نقل أیًضا

 -والّسالم الّصالة علیھ- النّبي كالم في لیس حال كلِّ  على آخر، قِسمٌ  والواِجب قِسم، شيء؛ المندوب بلِ  یشَملُھ

ا لیسَ  نّص، واِجب الُجمعةِ  ُغسل: قولھ في  الّذي؛ وھذا ُمستحبًّا یكونَ  أن یحتِمل وإنّما فرض، أنَّھُ  على نّصً

. ”ونِعمتْ  فبِھا الُجمعةِ  یوم توضأ من” :ھُو اللّي اآلخر والحدیث الّصحابة فھُم ورّجحھُ  عیّنَھُ  االحتمال وھذا

 .ُمستحبّ  ھُو طیّب،إًذا

- النّبي ألمر الُمستحبّة األغسال من أیًضا وھذا یغتِسل، أن المیّتَ  غسَّل لمن یُستحبُّ "  المیّت لِغسل ثُمّ : "  قال

 المیّت بیقلب اللّي ویُباِشره، یُقلِّبُھ من ھو المیّت وغاِسلُ " فلیغتسل میِّتًا غّسل من” :-والّسالم الّصالة علیھ

 .سبق كما ویُباشره

 ألنّ  باللّیل، ولیس الفجر طلوع بعد أي یوِمھ، في الِعید لِصالةِ  أیًضا الُغسلُ  یُسنُّ  یعني" یوِمھ في لعیدٍ  ثُمّ  "

 یُقیِّد لم ھُنا. الُجمعة فأشبھت الجماعة لھا ُشرعت صالةٌ  وألنّھا للعید، یغتِسلُ  كان -والّسالم الّصالة علیھ- النّبي

 ما( شویة؛ من وقُلنا للعید، تغتِسل أن للمرأةِ  یُسنُّ  إذن لحاِضرھا،: قالوا ولھذا بالّذكر، یُقیِّد لم ھُنا بالّذكر،

 الّشیخ على تعتِرضَ  أن األدبِ  من ولیس بالّسماع، ُملزًما لستَ  تسمعش، ما الكالم عجبك ُمش كان إذا تسمعش

 (.الِعلم طالِب بأدبِ  أنتَ  فتأّدب یشرح وھُو

 الُغسلُ  لھا یُسنُّ  ال المرأة إنّ  بتقول شویة من إنتَ  طیّب أُنثى، أو كان ذكًرا ُمطلقًا لحاِضرھا للعید الُغسل یُسنُّ 

 مطلوبًا لیس للمرأة الُجمعةِ  ُحضور ولكن علیھ، نبّھَ  من أِجد لم أنا ھُو؟ إیھ بأه الفرق آه، الفرق؟ فما للُجمعة،

وا كّما الحسناء حقّ  في یُكره قد بل فقط، یُباح شرًعا؛  أّما والجماعة، الُجمعةِ  حضور للحسناء یُكرهُ  علیھ، نصُّ
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 الُخدور وذوات العواتِق تخُرج أن-والّسالم الّصالة علیھ- النّبي أمر حتّى شرًعا، بِھ مأمورٌ  فإنّھُ  الِعید ُحضورُ 

 یُطلَبُ  ال أنّھُ  سابِقًا ذكرتُھ ما أیًضا یُبیِّن وھذا لھُ، تغتِسلَ  أن للمرأة استُِحبَّ  شرًعا بِھ مأموًرا كان فلّما والُحیَّض،

 نبّھتُ  وھذا تتطیّب، أّال  ِمنھا یُطلبُ  الذي إنّما الّرائحة، ُمنتِنة الّرائحة؛ كریھة خرجت إذا تكون أن المرأةِ  من

 ُكلّھا دي ویغتِسل، ویتطیّب یتنظّف أن یُسنُّ : یقال النّظافة، ھُو اللّي التّنظیف؛ بین التفریق ِعند سابِقًا علیھِ 

 ھُنا لكن یعني، التنظُّف يف یدُخل الُغسل وُممِكن شيء، والُغسل شيء، والتطیُّب شيء، التنظُّف ُمفردة، حاجات

 الّرائحة؟ ُمنتِنة وِھي تخرج أن منھا المطلوب بتقول وإنتَ  إّزاي إًذا. للعید حَضرت إذا تغتِسل أن لھا یُستحبُّ 

ھ بطیبٍ  تتطیّب أّال  منھا مطلوب الّرائحة، ُمنتِنة وھي تخرج أن منھا مطلوب مش أل،  .لھذا فانتبھ النّاس، یُشمُّ

 .األُنثى فیشُمل الُجمعة في قیَّد كما بالّذَكر یُقیِّدهُ  ولم" یوِمھ في لعیدٍ  ثُمّ  "

 تفھمون ال أنتُم جماعة یا شاّذة، روایة توضأ من: لك یقول بالعرض داِخل واحد" واستسقاء ولكسوفٍ  "

 ماشي یعني والفُقھاء، الُعلماء مع تنفعش ما معانا، تنفعش ما دي الفاِرغة فاالعتراضات الِعلم، أھل طرائق

وایة  تعرفش ما إنتَ  اسُكت الّضعیف، بالحدیث نحتجُّ  شاّذة، أنّھا سلّمنا الُعلماء، بعض صّححھا شاّذة؛ الرِّ

 توضأ من شوف غلط، أنصُحكم، وهللاِ  جماعة؛ یا دي فھم وبدون أھلیة بدون الِعلم على الھُجوم طریقة اِسُكت،

 الطریقة، بھذه یُتناول ال الِعلم ِكده، مش الحاج عمِّ  یا وفرض، واِجب وھو ُعمومھ على الحدیث إًذا شاّذة روایة

ذوذ أھل أنتُم كثیر، شذوذكم ولھذا ریاضیة، مسائل مش الفقھاء، عند موجودة مش دي 2=1+1 طریقة  الشُّ

وا، الفُقھاء، یستِدلُّ  كیف تعِرفون ال ألنّكم كثیر الفِقھ في شذوُذكم الفُقھاء، مش  بِھ یقل لم بحدیث وتاخذوا فبتُعكُّ

 األّمة ولو حتّى النّص، عندي أنا وهللا: لك ویقول ِكده، قبل بیقولھ حدِّش ما غریب بِحكمٍ  وتقول النّاس، ِمن أحدٌ 

 .هللا ھداُكم ِكده، مش عمّ  یا ِكده، إیُده رفِعلك ویقوم النّص، في الُحّجة) 01:14:28 واضحة غیر كلمة( كلّھا

 وده قیاس، فیھا لكن صحابي قول فیھا ومافیش نّص، فیھا مافیش واستسقاء ُكسوف آه،" واستسقاء ولكسوفٍ  "

 النّاس لھا یجتمعُ  ِعبادة واالستسقاء الُكسوف ألنّ : قالوا قِیاس، فیھا العبادات بأقولھلكم الكم للمّرة بیأكد برضوه

 لھا یغتِسلَ  أن فیُستحبُّ 

 الُغسل، ُشِرع أجلِھ ِمن الذي المعنى إیھ والِعید الُجمعة ھُو والعید، للُجمعةِ  یغتِسلَ  أن یُستحبُّ  أنّھُ  كما اإلنسان

 الُكسوف فأیًضا ذلك، إلى وما وعرقِھ برائِحتھِ  النّاس یُؤذيَ  ال حتّى یغتِسل ولھذا للنّاس، اجتماع فیھ عشان

 .واالستسقاء الُكسوف لصالةِ  الُغسلُ  فیُستحبُّ  النّاس لھُما یجتِمعُ  الجماعة، لھُما یُستحبُّ ...یجتِمع واالستسقاء

 "واستسقاء ولكسوفٍ "
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 الكام للمرة بیأّكد برضو ودا قیاس فیھا لكن صحابي، قول فیھا مفیش ، نص فیھا مفیش واستسقاء كسوف

 یغتسل أن فیُستَحب ؛ الناس لھا یجتمع عبادة واالستسقاء الكسوف ألن قالوا ، قیاس فیھا العبادات أن بقولھالكم

 ؛ الغسل أجلھ من ُشرع الذي المعنى ایھ والعید الجمعة ، والعید للجمعة یغتسل أن یُستَحب أنھ كما اإلنسان لھا

 الكسوف فأیًضا ، ذلك إلى وما وعرقھ برائحتھ الناس یؤذي ال حتى یغتسل ولھذا للناس اجتماع فیھ عشان

 واالستسقاء الكسوف لصالة الُغسل فیُستَحب الناس لھما یجتمع ، الجماعة لھما یُستَحب واالستسقاء

 

 "وإغماء وجنونٍ "

 إنزال بال طبًعا ، الُغسل لھ یُسنّ  اإلغماء من أفاق إذا أو ، الُغسل لھ یُسنّ  الجنون من اإلنسان أفاق إذا یعني

ً  أنزل إذا أما ، َمنيّ   الصالة علیھ النبي عن سنّة فیھ اإلغماء واإلغماء، الجنون طیب ، الُغسل فیجب َمنیّا

) أھو تاني قیاس أھو( قیاًسا والجنون ، إغمائھ من أفاق لّما اغتسل والسالم الصالة علیھ النبي ألن ، والسالم

 أولى باب من ھو بل كلٍ  في العقل تغطیة بجامع اإلغماء على قیاًسا

 

 "صالة لكل واالستحاضة"

 بعد الوضوء في فھو الوجوب أما ، استحباب دا طبًعا ، صالة لكل تغتسل أن الُمستحاضة للمرأة یُستَحب

 الصالة علیھ النبي فسألت استُحیضت حبیبة أم ألن الغسل في االستحباب ولكن شيء خرج إذا وقتھا دخول

 ُمستحب ھذا ، صالة كل عند تغتسل أن فأمرھا والسالم

 

 "وإلحرام"

 الصالة علیھ النبي أنّ  ذكر ثابت بن زید ألن ؛ اإلحرام إرادة عند یعني ، لإلحرام الُغسل ُمستحب یعني

 فیُستَحب ، نُفَساء أو حائًضا الُمحرمة كانت ولو یشمل" إلحرام" قولھ طبًعا واغتسل، إلھاللھ تجّرد والسالم

 الُمنتھى في بھ صّرح وھذا ، لإلحرام الُغسل لھا
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 "مكة ولدخول"

 یغتسل كمان ، اإلحرام عند اغتسل ھو إن مع والسالم الصالة علیھ النبي لفعل ؛ مكة لدخول الغسل فیُستحب

 مكة دخول عند

 

 "وحرمھا"

 ھنا الحرم ، جماعة یا الحرام المسجد مش ھنا والحرم ، والحرم الِحلّ  تشمل مكة ألن ؛ مكة حرم دخول یعني

 الحرم على تطلق مكة ، مكة داخل الحرم ، الحرم من أوسع بلد فمكة ، الِحلّ  تُقابل التي الحرم حدود ھو اللي

 عند مرة ، مرات 3 ھیغتسل ھو یعني ، مكة حرم دخول عند تاني ویغتسل مكة دخول عند فیغتسل ، والِحلّ 

 ، المدینة عن جًدا بعید فین وھو الُحلَیفة ذي في المدینة في مثالً  یعني ، جًدا بعید یكون ممكن ودا اإلحرام

 علیھ نصّ  وھذا ، مكة حرم دخول عند ثالثة مرة یغتسل وبعدین ، مكة دخول عند ثانیة مرة یغتسل وبعدین

   هللا رحمھ أحمد اإلمام

 

 "بعرفة ووقوفٍ "

 وعن عمر ابن عن جاء ، عنھ هللا رضي عليّ  فعل أیًضا وكذلك عنھما هللا رضي عمر ابن لفعل ھذا یُستحب

 بعرفة الوقوف عند االغتسال عليّ 

 

 اإلفاضھ طواف ھو اللي الزیارة طواف عند یغتسل أن أیًضا یُستحب" الزیارة ولطوافِ "

 

 "الجمار ورمي بمزدلفة، ومبیتٍ  وداٍع، وطواف"

 قالوا ھذا ، التشریق أیام في الثالث والجمرات العقبة جمرة رمي یشمل الجمار رمي كلھ؟، دا في العلة ایھ

 أیًضا قیاًسا ، یُستحب ولھذا ، بعًضا بعضھم فیؤذي فیَْعَرقون ، ویزدحمون الناس لھا یجتمع مناسك ألنھا
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 ، الُمعتَمد ھو ھذا لكن خالف فیھا أخرى مذاھب المذھب، في یعني زاد، وبعضھم ، الُمستحبة األغسال فھذه

 أقولوش ما ماینفعش حلو ایھ كده نصّ  ھقولكم بس

  والسالم الصالة علیھ النبي مدینة وھي" طَْیبَة لدخول الُغسل یُستحب وال"قال اإلقناع في

" وسلم علیھ هللا صلى النبي قبر ولزیارة أحمد ونصَّ " بیقول مفلح ابن الشیخ" أحمد ونصَّ " المبدع في قال

 هللا رحمھ أحمد اإلمام نص دا ، أكبر هللا والسالم، الصالة علیھ النبي قبر لزیارة یغتسل أن یُستحب

 

 "لحاجة للكل ویتیّمم"

 كما أیًضا لھا یتیّمم یعني ُمستحب األغسال ، الماء باستعمال تضّرر أو ماءً  یجد لم إذا األغسال ھذه أنھ یعني

  التیّمم إلى احتاج إذا عنھا یتیّمم فكذلك الوضوء وعن الواجب الُغسل عن یتیّمم

 

 "تعّذر وإن الوضوء لھ یُسنّ  وكما"

 المستحب الغسل یغتسل لم إذا یتیمم أن یستحب وكذلك الُمستحب الوضوء یتوضأ لم إذا یتیّمم أن فیُستحب

 

 على فنجیب اإلخوة عند لنا بقي كم أدري ما الشرح، من المھم على أتینا وقد القدر بھذا نكتفي التیمم، باب

 الزوم برنامج على اإلخوة بأسئلة ونبدأ وقت من لنا یُتاح ما بقدر أو جاءنا ما بقدر األسئلة

 

 یكفي لن ، یكفي لن الوقت ، أخرى مرة الشریط اسمعوا الكالم إعادة بیطلبوا اللي اإلخوة

 

 شیخ؟ یا مرتین الجمعة یوم یغتسل كیف:س
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 أجزأه مًعا نواھما وإن أفضل ھذا ثانیة مرة الجمعة غسل ینوي وبعدین مرة الجنابة غسل ینوي ، یغتسل یعني

 ذلك

 

 النوم؟ قبل تتوضأ الحائض ھل:س

 لھا ُمستحب فھذا یعني الجنابة لتخفیف فتوضأت ُجنبًا كانت لو لكن ، أصالً  وضوؤھا یصح ال الحائض أل،

 

 للعید؟ تغتسل وھل:س

  تغتسل عموًما المرأة ، للعید تغتسل نعم،

 مكة؟ حرم ھو ما بیقول واحد:س

 لیس ھنا بالحرم الُمراد كلھا، مكة جھات من الحرم حدود ستجد الحرم إلى ذھبت لو موجود مكة حرم حدود

 الحرام المسجد من أوسع عموًما الحرم بل فقط، الحرام المسجد

 

 یتوضأ؟ أن دون یصحّ  ھل الغسل، مع أصغر حدثٍ  رفع ونوى للنظافة ھیغتسل لو:س

 یرتفع لكي فالبد ، تقول كما النظافة ُغسل أو مثالً  جمعة ُغسل ولكن أكبر حدث عن لیس سیغتسل كان لو

 بدون بدنھ على الماء إسالة مجرد لكن ، یتوضأ كأنھ فیغسل أعضاءه، ویرتّب بنیةٍ  یتوضأ أن األصغر حدثھ

 الوضوء عن یجزئھ ال ومواالة وترتیب نیة

 

 والسالم الصالة علیھ النبي قبر لزیارة االغتسال نصّ  شیخ یا أخرى مرة:س

 ھو المشكلة ایھ ، والسالم الصالة علیھ النبي قبر لزیارة نغتسل أنھ على أحمد اإلمام نصَّ  حاجة، مفیش ھو

 النبي قبر إلى الرحل شد مستحب المذھب في وعندنا مستحب والسالم الصالة علیھ النبي قبر لزیارة مستحب

 یعني وسھلة جمیلة الدنیا ، هللا رحمھ اإلسالم لشیخ خالفًا الجمھور قول وھو ، والسالم الصالة علیھ
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 الوضوء؟ عن یُغني الُغسل ھل:س

 عن لیست ھي اللي واألغسال الجمعة ُغسل أما الوضوء، عن یُغنِي أكبر حدث عن كان إذا الُغسل إن أجبنا

 والمواالة والترتیب الوضوء نیة من فالبد الوضوء عن تُغني ال حدث

 

 بوك الفیس أسئلة واآلن الزوم أسئلة انتھت

 

 الترمذي وحكاه والسالم الصالة علیھ النبي قبر إلى الرحل شد یجوز ال:س

 كذاب

  الحرم في هللا وصيّ  الشیخ ورّجحھ:س

 عم یا ایھ ، كده رّجحوش ما وغیره وغیره ومالك أحمد واإلمام الحرم في هللا وصيّ  الشیخ رّجحھ ماشي طیب

 ما بس نفسي ، والسالم الصالة علیھ النبي على صلِ  ، والسالم الصالة علیھ النبي على تصلّ  ما بس الحاج

 جعلھا تاریخي سیاق في ، عادیة خالفیة مسألة ، نفسك ھّدي ، یقولون كما صدرك على كده المسائل تاخدوش

  نفسھا في كبیرة مش ھي لكن كبیرة

 

 ؟ مكروه قال المفرح وابن ُمحّرم حلقھا قال تیمیة فابن ، اللحیة حلق حكم في رأیك ما:س

 الحلق في التحریم ھو المذھب أن ووضحت درس كام من ھذا شرحت وأنا مكروه قالش ما المفرح ابن أل

 غیر یقال وما الحلق ولیس القبضة دون األخذ ففي الكراھة وأما ، المذھب في عندنا أصالً  تاني قول ومفیش

 سوء ھي اللي تانیة حاجة في طبًعا ، فھم سوء إنھ غیر تاني حاجة أي مفیش ، إال لیس فقط فھم سوء فھو ھذا

 ماتخلونیش كده بتعمل اللي للناس قلت وأنا اإلسالم بشیخ بیتربّص واحد أو تیمیة ابن اإلسالم شیخ مع أدب

 یبقى اإلسالم شیخ منھ شیلت لو المذھب ألن دي الحركات معاكم عملت لو ھتتعقدوا ألن دماغي في أحطكم

 اختیارات على استقرت التي المسائل وكم ینجبر ال المذھب في خلل عملت إنت یبقى ركین ركن شیلت إنت
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 ال ألنك اإلسالم شیخ براس راسك وماتحطش نفسك قدر اعرف فحضرتك جًدا كبیر المذھب في اإلسالم شیخ

 من على دلوقتي بتكلم أنا لكن ، أنا حتى السائل وغیر السائل المراد طبًعا السائل مش ، طبًعا نعلھ تساوي

 هللا جعل قد ، حضرتك أل ، كده غیر والمذھب كذا قال تیمیة ابن أو كذا قال اإلسالم شیخ إن یجیب إنھ یتقّصد

 قدًرا شيءٍ  لكل

 

 حالً؟ ترید مشكلة العقدي الخالف مرتبة إلى الفقھي الخالف رفع:س

 ده الموضوع یعني كتیر كالم محتاجة صح،

 

 توّضأ؟ َمن روایة صّحح من شیخنا:س

 ولیس حدیثي شغل الحدیث وتضعیف الحدیث تصحیح وتكراًرا مراًرا قلنا إن كده قبل قلتلكم أنا جماعة یا

 في نظر ھو ضعیف أو صحیح المحدث قول إن قالوا كده، قالوا اإلسالم شیخ وغیر اإلسالم وشیخ فقھیًا شغالً 

 شاذ أو ضعیف الحدیث تقول فلما ، الكالم بمعنى االحتجاج بصحة لھ عالقة ال قائلھ إلى الكالم ھذا نسبة صحة

 في كده بالدراع تدخل إنك فطریقة ، صحیح مش الحكم إن معناھا مش دي بتقولوھا انتو اللي من حاجة أي أو

 من تتصورون مما أعمق الفقھي النظر جماعة یا الدین تُفِسد الدنیا تُفِسد الفقھاء نظر وبدون أھلیة بدون الفقھ

  تعیشونھا التي الظاھریة ھذه

 

 حكمھ؟ ما للمرأة العرق مزیل:س

 جائز فھو الخروج عند تُشم رائحة لھ یكن لم إذا جائز

 

 وكذا وكذا الملقن ابن وصّححھ الترمذي حّسنھ بیقولك یعني بقى أبوداوود أخونا:س

 ریّح ، صحیح حواه الذي الحكم برضو یعني؟ سلّمنا خالص ، العلماء بإجماع ضعیف ، دماغك كبّر شیخ یا

 دماغك



25 
 

 

 أطلس؟ عن تُغني َغراس طبعة عوض ابن حاشیة:س

 تُغني

 المقدسي؟ عبدهللا شرح عن تُغني:س

 كتاب عن كتاب یُغنیھ فال التخصص أراد من لكن تُغني،

 

 ونعمت فبھا الجمعة وأتى توضأ من حدیث تصحیح سّماه جزء في عبداللطیف عطاء الشیخ أفرده:س

 دماغنا من نجبلكم ایھ ھنعمل بیھ خدوا أئمتنا ألن بیھ ھناخد ضعیف لو حتى بقولكم بقى أنا الحمدہلل ماشي،

 دا ضعیف بقى صحیح بیھ وتستدل الحدیث بتاخد كلھا المذاھب ھتالقي ، ھتالقیھ الفقھ كتب افتح أھو یعني

 دا ایھ عارف مش علشان الضعیف من الحدیث كتب تنقیة األحكام، على اشطب ضعیف شغل إنما تاني شغل

 الدین أئمة ویعرفھ الفقھاء یعرفھ عك

 

 صحیحة؟ الترمذي صححھا اللي األحادیث كل ھل بیقولنا دا شاذ حدیث مشكلة عملنا دخل اللي األخ:س

 أنا طب ، األلباني الشیخ ، لحضرتك ضّعفھ ومین ضعیف وھو الترمذي صححھ یعني الترمذي مثل أنت وھل

 یاللي أخي یا أنصحك المستعان، هللا األلباني؟ وّال  الترمذي یعني ، األلباني الشیخ ھقلد مش الترمذي ھقلد بقى

 طریقة على تعلّم ، دي االعتراض طریقة وتبطّل شیئًا تكون أو الدین تفھم أن أردت إذا دي األسئلة بتسأل

 ھو اللي والكالم والقال والقیل الجدل عاوز إنت لو أما ، شيء إلى تصل وعاوز تفھم عایز إنت لو دي العلماء

 ھتضر ، شیئًا األمة وتراث الفقھاء وكتب الفقھاء ذلك یضر ولن عمرك تضیع فأنت یجیب وال بیودیش ما

 االعتراض ذھنھ في اللي كل قاعد بتخلیھ یعني مایفھمش الواحد بتخلّي دي الطریقة وهللا ألن یعني بس نفسك

 شاذ، الحدیث ایھ قالك دخل ودا ونرد واالعتراضات ونزید ونعید ونجیب ونقول بنستدل احنا األخ شفت ،

 فین راح ده قلتھ اللي الكالم كل أنا طب ، شاذ حدیث ، ِختم یلال ، الحمدہلل یعني البحث، خلّص ایھ كده وھو

 كل ، واجب االستدالل عن الجواب طب ، عمر سیدنا وفعل عثمان بفعل االستدالل طب شاذ، حدیث یعني؟

 یبقى عموم نخصص مینفعش یبقى شاذ الحدیث خالص سمعھا كلمة بس ھو ، عندكم فین بیروح ده الكالم
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 أنا كده مش الدنیا ، كده مابتبقاش ، تعارضھ حاجة مفیش نصّ  خالص یجب الجمعة ُغسل بتاع الثالث الحدیث

 الحمد وہلل عقلنا فقد نحن أما لنفسك بنصحك بس

 

 نظرك؟ وجھة من خطأ وّال  صواب على أصحابك من وھم المتمذھبین غیر المشایخ ھل:س

 متمذھبین؟ مش اللي أصحابي مین

 

 أل وّال  تاني أسئلة في ھل أدري ال قدامي اللي األسئلة دي ھي بس

 استماعكم ُحسن على خیًرا هللا وجزاكم صالًحا وعمالً  نافًعا علًما ولكم لي تعالى هللا وأسأل القدر بھذا أكتفي

 وآلھ محمد نبینا على وبارك وسلّم هللا وصلّى والدتي رسالة بعد  الذھن شرود من شيء حدث إذا عن وأعتذر

 وبركاتھ هللا ورحمة علیكم والسالم أجمعین، وصحبھ

 

 

 

 

 


